
                                              לציון לביטחון וסדר ציבורי ראשוןהחברה העירונית                                                      

 פורטל הביטחון

 ביטחון, בטיחות והערכות לחירום - תשע"ולימודים /ים לשנת ה / עזר  למנהלות רשימת תיוג

 בוצע הערות פירוט  מועד הנושא סד'
  הנחיות משרד החינוך קבלת האישור מממונה הבטיחות העירוני 11.2.8.11 אישור בטיחות לביה"ס 1
  אולם פיס רביבים משרד החינוך ומינהל החינוך 81.2.8.11 כנס הערכות שנתי  8
  נשלח לבתי הספר ע"ג טופס מינוי 11.2.8.11 חון ובטיחותמינוי רכז ביט 1
  טופס המינוי יועבר לרכזים צוותי כיבוי, עזרה ראשונה, סדרן, סורק+ מורה אחראי לכול צוות 2.8.11..1 מינוי צוותי חירום בית ספרים 4
  הנחיות משרד החינוך קלט/ממ"דתרחיש ירי טילים תלמידים בכיתות וירידה למ 2.8.11..1 ביצוע תרגיל כניסה למקלט 1
  זימון יצא בנפרד הכנס מיועד לרכזי הביטחון והבטיחות לקבלת תכנית העבודה 11.2.8.11 כנס רכזי ביטחון לפתיחת שנה 1
  הנחיות משרד החינוך רעידת אדמה ופינוי המבנים למקום בטוח 81.2.8.11 ביצוע תרגיל רעידת אדמה 1
  הנוהל יתלה בשער ביה"ס הפצה לקב"ט ולמאבטח-מי מותר ומי אסור לכניסה 4.2.8.11 וסדכניסה למ-נוהל בית ספרי 2
  שוש אבטליון+ קרת יגאל על פי מטרז' המקלט וכמות תלמידים סופית תשע"ו 8.11..1.1 תכנית מיגון לפערי מיגון 2

  תרמיל ע"ר, אלונקה ועוד........ ןראה פורטל הביטחו על פי חוזר מנכ"ל  2.8.11..1 בקורת ציוד החירום בביה"ס .1
  באחריות הרכז עדכון התיקים והעברת עדכונים לקב"ט לצורך עדכון הגורמים 2.8.11..1 עדכון תיק הביטחון ותיק השטח 11
  טבלה מצורפת חישוב מ"ר מקלט/ממ"ד ביחס לכמות תלמידים= פערי מיגון 2.8.11..1 סקר מקלטים ועדכון הטבלה 18
  בריכוז מנהל החינוך בתי ספר שהוגדרו כמרכזי קליטה עירוניים   81 -נטי לרלוו 81.2.8.11 תיק מתקן קליטהעדכון  11
  הנחיית משרד החינוך העברת התכנית השנתית לקב"ט לצורך בקורת יציאה לטיול 8.2.8.11 הכנת תכנית טיולים שנתית 14
  במקיף יוד' ?? איתמר ??  בוגרי קורס הקיץ מראשל"צ 2 -סכם ליום מ 8.11..11.1 יום מסכם קורס רכזי ביטחון קיץ 11
  מצגת בפורטל הביטחון חבלן -ע"י הקב"ט, יתר הכיתות מורי הכיתות, יוד –לכיתות ה'  לן"ז קב"ט הדרכת חפץ חשוד  11
  ישיר ליועץ תאום מי שמעוניין לזמן למליאה יועץ בטיחות יפנה לקב"ט 8.11נובמבר  מליאת חדר מורים בטיחות 11
  הנחיות יופצו בנפרד תרגיל ארצי 4.11.8.11 תרגיל צונאמי קו החוף 12
  טרם אושר סופי תרגיל פינוי תלמידים מבית ספר שנפגע 11.11.8.11 תרגיל פינוי ראשוני 12
  מימון מינהל החינוך תלמידים ואבות בית בתחנת כיבוי ראשל"צ 8.11דצמבר  הדרכת צוותי כיבוי אש .8
  תאום ישיר ליועץ מי שמעוניין לזמן למליאה פקח  טיולים  יפנה לקב"ט 8.11דצמבר  מליאת חדר מורים טיולים 81
  בית ספר  -תאום קב"ט ביצוע תרגיל בליווי קב"ט לניתוח אירוע חירום ומה עושים 8.11ינואר  צל"ח  –תרגיל הדמייה  88
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 מנהל תחום הביטחון, הבטיחות וההערכות לשעת חירום במוסדות החינוך  - קרת יגאל

 אגף חירום וביטחון -ברה לביטחון וסדר ציבוריהח

 ראשון לציון
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 , רמת אליהו 81זלמן שניאור 

 בוצע הערות פירוט  מועד הנושא סד'
  לו"ז בתכנית העבודה לרכז כהכנה לתרגיל הארצי הקב"ט יתרגל את ביה"ס  לן"ז קב"ט  ירי טילים –תרגילי קב"ט  81
  זימון לרכזים יצא בנפרד תרגיל הדגמה וכנס רכזי ביטחון לקראת תרגיל מוס"ח ארצי 1.8.8.11 תרגיל הדגמה לקראת הארצי 84
  אסורה פעילות חוץ בית ספרית התרגיל הארצי השנתי, תרחיש ירי טילים וכניסה למקלט/ממ"ד 11.8.8.11 ירי טילים -תרגיל מוס"ח ארצי 81
  בין עצמאות לשבועות תרגיל בניהול הקב"ט לפינוי ביה"ס באירוע שריפה לו"ז קב"ט תרגיל שריפה ופינוי משער מילוט 81
  לפרט ימים ושעות נדרשות לאישור המשטרה-בחופשות הגשת בקשה לקב"ט לאבטחת המוסד לקראת חופשות אבטחה בחינוך המיוחד 81
  בריכוז מינהל החינוך אבטחה עד לסיום שנה"ל הפורמלית אין חובה לאחר מכן   1.8.11..8רק עד  אבטחת בגרויות 82
  בדיקה לפני ואחרי לחצן מצוקה, מצלמות, צופרים  לקראת חופשות מיגון ציוד רגיש בחופשות 82
  מיועד לרכז שטרם עבר קורס  8.11וביולי  8.11אופציונלי בדצמבר  טרם סוכם חון ובטיחותקורס רכזי ביט .1
  לעודד הרשמה  2-1.1.3.61, 2.3.61..61-3, 2-62.63.3.62, 32-31.2.3.62 תכנון  קורס מגיש עזרה ראשונה לעו"ה  11
  ן מועדאין עדיי אזעקה ארצית וכניסה למקלט 8.11יוני  11תרגיל נקודת מפנה  18
   אבטחה בלימודים 11-11.2.8.11 חופשת ראש השנה 11
   בחינוך המיוחד                             88-81.2.8.11 חופשת כיפור 14
   מותנה בפנייה מראש לביטחון                                                     8.11..81.2-1.1 חופשת סוכות 11
   אבטחה בלימודים 2-14.18.8.11 חופשת חנוכה 11
   בחינוך המיוחד                             81-81.1.8.11 חופשת פורים  11
   מותנה בפנייה מראש לביטחון                                                     11-82.4.8.11 חופשת הפסח 12
   אבטחה בלימודים 18.1.8.11 יום העצמאות 12
   בחינוך המיוחד                             81.1.8.11 ל"ג בעומר .4
   מותנה בפנייה מראש לביטחון                                                     18-11.1.8.11 חופשת שבועות 41
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